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Choroby 
Plíse� révy 
Metody založené na vyhodnocování pr�b�hu srážek (srážkové metody) na 
sledovaných lokalitách nadále doporu�ují ošet�ování.  
Výskyty choroby byly zjišt�ny na všech lokalitách. Po srážkách v minulém 
období došlo lokáln� k dalšímu ší�ení choroby, p�edevším na zálistcích a 
mladých listech. 
V první polovin� minulého období bylo p�íznivé a v záv�ru nep�íznivé po�así pro 
ší�ení patogenu.  
Podle p�edpov�di budou deš�ové srážky (p�ehá�kového nebo bou�kového 
charakteru) na po�átku a v záv�ru období, uprost�ed období dojde k oteplení a 
bude po�así bez srážek. Tam kde budou vydatn�jší srážky, m�že dojít 
k dalšímu ší�ení choroby na listech. 
Vzhledem k obecným výskyt�m (p�ítomnost zdroj� infekce) a p�edpov�di po�así 
je t�eba dokon�it poslední ošet�ení porost�.  
Toto ošet�ení usm�rn�te podle n�které z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, 
SHMÚ Bratislava) a výskytu a ší�ení choroby na lokalit�.  
Pro poslední ošet�ení proti plísni révy je vhodné up�ednostnit m��naté 
fungicidy (Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Champion 50 WP, 
Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC).  
Upozor�ujeme na nutnost dodržení stanoveného limitu množství m�di  
(2 kg/ha/rok, viz tabulka).    
M��naté fungicidy nejlépe zajistí ochranu starých list�, zlepšují vyzrávání réví a 
p�ízniv� ovliv�ují zdravotní stav a u modrých odr�d i vybarvení vína. 
U porost� pozdních odr�d s významnými výskyty je možno i v tomto období 
použít kombinovaný fungicid (Acrobat MZ, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, 
Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil) 
p�ípadn� Mildicut nebo Quadris. Vhodné je up�ednostnit fungicid se sou�asnou 
nebo vedlejší ú�inností proti šedé, p�ípadn� bílé hnilob� hrozn� révy.  
P�ípravky na bázi mancozebu a metiramu (typ Dithane, Novozir MN 80 New, 
Polyram WG), v�etn� kombinací, omezují populaci dravého rozto�e T.pyri, použít 
max. 2x b�hem vegetace.   
Pokud je využívána pro usm�rn�ní ochrany metoda krátkodobé prognózy a 
signalizace ošet�ení SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. kv�tna srážky 
a kumulativní úhrny srážek se vynášejí týdn� (od 15. kv�tna) do prognostického 
grafu.   
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Ošet�ení je t�eba provád�t v p�ípad�, pokud se k�ivka kumulativních týdenních 
úhrn� srážek pohybuje v sektoru kalamitního výskytu (nad k�ivkou A), nebo p�ed 
kv�tem po dobu 14 dn� v oblasti mezi k�ivkami A a B, nebo pokud byly v oblasti 
zjišt�ny první primární výskyty. Na všech sledovaných lokalitách se k�ivka 
kumulativních týdenních úhrn� srážek stále pohybuje v oblasti kalamitního výskytu. 
V sou�asné dob� postupn� kon�í platnost prognostického grafu. 
Obvykle doporu�ované intervaly mezi ošet�eními:  
kontaktní p�ípravky - dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir 
MN 80 New, Polyram WG 8-10 dn�, ftalimidy Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 
80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG 8-10 dn�, m��naté fungicidy Cuprocaffaro, 
Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 
WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 8-10 dn�, strobiluriny a jejich 
kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 10-12 dn�, kombinované p�ípravky  
Curzate M, Curzate Gold 8-10 dn�; Acrobat MZ, Electis, Fantic F, Melody Combi 
65,3 WG, Mildicut, Pergado F, p�ípravky typu Ridomil a Tanos 10-14 dn�; Aliette 
Bordeaux, Profiler a Verita 12-16 dn� (pokud není snížena citlivost patogenu - 
nástup rezistence). 
 
Dodržujte doporu�ení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísn� révové jsou 
ohroženy  

• Fenylamidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – v sou�asné dob� p�ípravky na 
bázi metalaxylu–M (typ Ridomil) a benalaxylu-M (Fantic F). V rámci skupiny 
cross-rezistence. 

• QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – strobiluriny (Cabrio Top, 
Quadris, Quadris Max), fenamidone (Verita) a famoxadone (Tanos 50 WG). 
V rámci skupiny cross-rezistence. 

• QiI fungicidy (st�ední až vysoké riziko vzniku rezistence) – cyazofamid 
(Mildicut). 

• CAA fungicidy (nízké až st�ední riziko vzniku rezistence) – dimethomorph 
(Acrobat MZ), iprovalicarb (Melody Combi 65,3 WG), mandipropamid  
(Pergado F). V rámci skupiny cross-rezistence. 

• Další ú�inné látky ohrožené vznikem rezistence (nízké až st�ední riziko vzniku 
rezistence) – cymoxanil (typ Curzate a Tanos 50 WG) a zoxamide (Electis), 
(velmi nízké riziko vzniku rezistence) - fosetyl - Al (Aliette Bordeaux, Profiler, 
Verita); (riziko není definováno) - fluopicolide (Profiler),   

 
Základní opat�ení k oddálení vzniku rezistence  

• Dodržovat doporu�ený po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 
• St�ídat p�ípravky s odlišným mechanizmem p�sobení 
• Používat preventivn� (kurativn� jen ve zd�vodn�ných p�ípadech, ne QoI 

fungicidy) 
• Dodržovat doporu�ení k použití v�etn� dávky 

 
Fenylamidy – maximální po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 2-4x (dle p�ípravku). 
Vzhledem k tomu, že byla v �R prokázána rezistence plísn� révové, doporu�ujeme 
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použít maximáln� 2x v pr�b�hu vegetace a st�ídat s p�ípravky s odlišným 
mechanizmem p�sobení. 
QoI fungicidy  - maximální po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 3x (jen kombinace). 
Vzhledem ke zjišt�ní výskytu rezistence plísn� révové v �R doporu�ujeme použít 
maximáln� 2x za vegetaci a st�ídat s p�ípravky s odlišným mechanizmem p�sobení. 
CAA fungicidy – maximální po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 4x. P�i více 
násobném použití po 2 ošet�eních použít p�ípravek s odlišným mechanizmem 
p�sobení.  
Ostatní ú�inné látky – dodržovat doporu�ený po�et ošet�ení a st�ídat s p�ípravky s 
odlišným mechanizmem p�sobení.  
 
Padlí révy 
Postupn�, podle odr�d a lokalit, nastupuje fáze po�átku zrání (zam�kání) 
hrozn�.  V období po�átku zrání kon�í nebezpe�í nových infekcí hrozn�, 
nadále trvá možnost ší�ení na listech a letorostech. Pokud v tomto období 
dojde k novému projevu onemocn�ní na hroznech, jde o manifestaci 
d�ív�jších infekcí.  U pozdn� zrajících odr�d stále trvá období citlivosti hrozn� 
k infekci (do po�átku zrání). 
Lokáln� byly zjišt�ny silné výskyty, v záv�ru minulého období došlo u 
pozdních náchylných odr�d k dalšímu ší�ení patogenu.  
Na za�átku a v záv�ru období bude podle p�edpov�di po�así se srážkami 
(p�ehá�kového nebo bou�kového charakteru), relativn� mén� vhodné pro 
patogen, ve druhé polovin� se op�t postupn� oteplí.  
Vzhledem k výskyt�m a p�edpov�d�nému pr�b�hu po�así je vhodné použít 
k poslednímu ošet�ení rizikových porost� pozdn� zrajících náchylných odr�d  
intenzivní p�ípravky (Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo 
strobiluriny, v�etn� jejich kombinací) p�i respektování spodní hranice 
doporu�eného intervalu mezi ošet�eními. 
U významn� ohrožených porost� je vhodné použít pro poslední ošet�ení proti 
padlí p�ípravky Discus nebo Zato 50 WG. Tyto p�ípravky zajistí mimo dobrou 
aktuální ú�innost i dlouhodobou ochranu list� a letorost� (absence kleistotécií).  
U mén� ohrožených porost� je možno použít i pro poslední ošet�ení p�ípravky 
na bázi síry (Kumulus WG, typ Sulikol) nebo DMI fungicidy ( Domark 10 EC, 
Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC).  
P�ípravky na bázi ú�.l. propiconazole (Bumper 25, Tendency 25) již nejsou pro 
použití v rév� povoleny. P�vodn� byly povoleny do 31.5.2010, další rozhodnutí však 
toto povolení zrušilo! 
P�ípravky na bázi síry p�sobí za vysokých teplot krátkodob� a je zvýšené riziko 
poškození révy. Pro dobrou ú�innost síry jsou zapot�ebí vyšší teploty (minimální 
teploty nad 16oC, optimální jsou teploty kolem 20oC). 
Na lokalitách, kde byly zjišt�ny významné výskyty onemocn�ní je vhodné 
up�ednostnit  i pro poslední ošet�ení eradikativn� p�sobící p�ípravky Falcon 
460 EC nebo Karathane LC.  
K eradikativnímu ošet�ení použijte vždy horní hranici doporu�eného rozmezí dávky 
(Falcon 460 EC 0,4 l/ha, Karathane LC 0,5 l/ha). V IP lze použít Karathane LC max. 
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2x v pr�b�hu vegetace. Eradikativn� je možné použít rovn�ž pomocné prost�edky 
Cocana a HF-Mycol. 
Obvykle doporu�ované intervaly mezi ošet�eními:  
P�ípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC), 
dinocap (Karathane LC) a DMI fungicidy (Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 
EW, Talent, Topas 100 EC) do 10 dn�, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, 
Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, IQ- Crystal ,Talendo a Vivando10-14 
dn�.   
Významnou sou�ástí ochrany proti padlí jsou preventivní p�stební opat�ení, 
která zajiš�ují vzdušnost porostu a ke�e (v�asné a úplné provád�ní zelených 
prací v�etn� p�im��eného odlist�ní zóny hrozn�) a snižují vnímavost k napadení 
(zejména harmonická výživa – nep�ehnojit dusíkem).  
Za velmi teplého a slunného po�así není vhodné provád�t odlis�ování na jižní, 
jihozápadní a západní stran� ke��.  
 
Dodržujte doporu�ení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u padlí révového 
jsou ohroženy  

• QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) – strobiluriny (Cabrio Top, 
Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG). V rámci skupiny cross-
rezistence. 

• DMI fungicidy (SBI fungicidy skupina I) (st�ední riziko vzniku rezistence) –
Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC. V rámci 
skupiny cross-rezistence. 

• Quinoxyfen (st�ední riziko vzniku rezistence) -  IQ-Crystal a proquinazid - 
Talendo. Možnost  cross-rezistence. 

• Spiroxamin (SBI fungicidy skupina II) (st�ední riziko vzniku rezistence) – 
Falcon 460 EC 

• Metrafenone (nízké riziko vzniku rezistence) – Vivando 
 
Základní opat�ení k oddálení vzniku rezistence  

• Dodržovat doporu�ený po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 
• St�ídat p�ípravky s odlišným mechanizmem p�sobení 
• Používat preventivn� (eradikativn� jen výjime�n� spiroxamin) 
• Dodržovat doporu�ení k použití v�etn� dávky 

 
QoI fungicidy (strobiluriny) - maximální po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 3x. 
Doporu�ujeme po 2 ošet�eních p�erušit sled a použít p�ípravek s odlišným 
mechanizmem p�sobení. 
DMI fungicidy - maximální po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 3-4x. Vzhledem ke 
snížené citlivosti padlí révového v podmínkách �R doporu�ujeme použít maximáln� 
3x a po 2 ošet�eních použít p�ípravek s odlišným mechanizmem p�sobení. 
Ostatní ú�inné látky – dodržovat doporu�ený po�et ošet�ení a st�ídat s p�ípravky s 
odlišným mechanizmem p�sobení.  
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Šedá hniloba hrozn� révy 
Postupn� podle odr�d a lokalit nastupuje fáze po�átku zrání (zam�kání) 
hrozn�. Ve fázi po�átku zrání za�íná období zvýšené citlivosti hrozn� k infekci 
a je t�eba provést první cílené ošet�ení porost� náchylných odr�d proti šedé 
hnilob�. 
Na po�átku a v záv�ru tohoto období budou dle p�edpov�di vhodné podmínky 
pro patogen (každý vydatn�jší déš� vede k fruktifikaci patogenu a vytvá�í infek�ní 
prost�edí).  
Pokud bude ošet�ováno proti šedé hnilob� 1x, lze použít kterýkoliv 
z doporu�ených p�ípravk� Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC (OL 21 dn�), 
Thiram Granuflo (OL 28 dn�) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dn�), p�ípadn� 
Solfobenton DC (OL 10 dn�) a Trichodex.  
V p�ípad� p�edpokládaných dvou, p�ípadn� více ošet�ení, up�ednostn�te pro 
první ošet�ení p�ípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 
400 SC. Pro p�ípadné další ošet�ení je vhodný p�edevším Teldor 500 SC, 
použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC.   
Biologický p�ípravek Trichodex lze použít bez omezení po�tu ošet�ení. 
Pokud dojde od fáze po�átku zam�kání k poškození hrozn� krupobitím, je t�eba 
neodkladn� provést ošet�ení proti hnilobám. 
Upozor�ujeme na ukon�enou registraci p�ípravku Rovral Flo, použití bylo 
možné jen do 30.7. 2010!      
P�edpokladem dobré ú�innosti fungicid� proti šedé hnilob� je kvalitní ošet�ení 
zóny hrozn�!  
P�ípravky Mythos 30 SC, Minos a Pyrus 400 SC jsou sou�asn� ú�inné i proti bílé 
hnilob�.  
P�i stanovení termínu ošet�ení ve fázi zam�kání zohledn�te dobu ú�innosti 
p�edchozího ošet�ení fungicidem se sou�asnou (Melody Combi 65,3 WG ) 
nebo vedlejší ú�inností proti šedé, p�ípadn� bílé hnilob� hrozn� (Cabrio Top, 
Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris 
Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).    
Výskyty šedé hniloby významn� podporují zahušt�ní porost� (déletrvající ovlh�ení, 
vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek 
vápníku) a poškození hrozn� (p�edevším obale�i, kroupy). 
Významnou sou�ástí ochrany proti šedé hnilob� hrozn� jsou preventivní 
p�stební opat�ení. P�edevším je t�eba zajistit vzdušnost porostu a ke�e (úplné 
provedení zelených prací v�etn� odlist�ní zóny hrozn�, odlist�ní je t�eba provést 
nejpozd�ji 4-5 týdn� p�ed p�edpokládanou sklizní hrozn�)! Na lokalitách, kde 
doposud nebylo provedeno, doporu�ujeme dokon�it odlist�ní zóny hrozn�.  
Neodlis�ovat v pr�b�hu nebo p�ed p�íchodem velmi teplých period 
s intenzivním slune�ním svitem! P�i odlist�ní za velmi teplého po�así 
s intenzivním slune�ním svitem je zvýšené nebezpe�í poškození hrozn� 
p�edevším tepelným infra�erveným zá�ením (slune�ní úžeh). P�i situaci �ad 
sever – jih je t�eba velmi citliv� odlis�ovat zejména jihozápadní a západní 
stranu ke��, vystavenou odpolednímu slunci.  
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Dodržujte doporu�ení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísn� šedé jsou 
ohroženy  

• Anilinopyrimidiny (st�ední riziko vzniku rezistence) – Mythos 30 SC, Minos, 
Pyrus 400 SC. V rámci skupiny cross-rezistence. 

• Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až st�ední riziko vzniku 
rezistence) - Teldor 500 SC.  

 
Základní opat�ení k oddálení vzniku rezistence  

• Dodržovat doporu�ený po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 
• St�ídat p�ípravky s odlišným mechanizmem p�sobení 
• Používat preventivn�  
• Dodržovat doporu�ení k použití v�etn� dávky 

 
Anilinopyrimidiny – maximální po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 1x (p�i 3 a více 
ošet�eních proti šedé hnilob� max. 2x). 
Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální po�et ošet�ení b�hem vegetace 2x.  
 
Živo�išní šk�dci 
Hál�ivec révový 
V tomto období kon�í vhodný termín pro letní ošet�ení významn� napadených 
porost� p�ed p�echodem zimních sami�ek (deutogyne) do zimních úkryt�. 
K ošet�ení lze použít specifické akaricidy  Omite 570 EW (OL 28 dn�) nebo 
Sanmite 20 WP (OL 14 dn�). 
V systémech integrovaného p�stování nelze použít p�ípravek Magus 200 SC 
(ú�.l. fenazaquin)! 
 
Vlnovník révový  
Postupn� jsou zjiš�ovány další lokality s významným výskytem plstnatosti na 
horních listech letorost� a na zálistcích. P�estože jde �asto o velmi silné 
napadení, ošet�ení nedoporu�ujeme. Ú�innost letního ošet�ení proti vlnovníku 
révovému je velmi nízká (kontaktní p�sobení povolených akaricid�).  
Siln� napadené porosty je možno na ja�e ošet�it Sulkou a ve fázi 2-3 list� 
specifickým akaricidem  (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). 
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Informace 
Svaz  vina�� �R, o.s. i Ekovín, o.s. požádal Mze �R, vzhledem k letošnímu 
mimo�ádnému pr�b�hu po�así a ohrožení porost� plísní révy, o povolení 
vyššího po�tu ošet�ení proti plísni révy (výjimka z Na�ízení vlády �. 79/2007 
Sb., v platném zn�ní). 
Podle stanoviska MZe �R výjimka není možná.  
Stanovisko je uvedeno na internetových stránkách Ekovínu, Svazu integrované a 
ekologické produkce, o.s..   
 
Proto je t�eba u�init všechny opat�ení, aby byl dodržen stanovený po�et ošet�ení. 
Jednou z možností je použití kombinovaných fungicid� proti padlí révy se 
sou�asnou ú�inností na plíse� révy (Cabrio Top, Quadris Max) nebo proti šedé 
hnilob� se sou�asnou ú�inností na plíse� révy (Melody Combi 65,3 WG). Omezení 
se nevztahuje na použití pomocných a dalších prost�edk� na ochranu rostlin 
(nap�íklad proti plísni révy Alginur, Myco-Sin VIN).          
 
Podrobn�jší informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a p�ípadn� vyobrazení 
nebo údaje o doporu�ených p�ípravcích je možné získat na internetových stránkách: 
 
Ekovín - Svaz integrované a ekologické produkce hrozn� a vína, o.s.  
               http://siphv.artemon.cz:8080/vino-ip/ 
Státní rostlinoléka�ská správa 
               http://www.srs.cz/                
               http://www.srs.cz/meteo/app                       
Biocont Laboratory, s.r.o.  
               http://www.biocont.cz/  
Galati 
               http://www.galati.sk/galati  
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P�ípravek Ú�inná látka Obsah 
Cu 

Dávka 
p�ípravku 
(kg/ha x 

l/ha) 

Dávka 
Cu (g/ha) 

P�ípustný 
po�et 

ošet�ení 

Aliette 
Bordeaux 

oxichlorid Cu 
(+fosetyl- Al) 

250 
g/kg 4 kg 1000  2  

Cuproxat SC 
 

zásaditý 
síran Cu 190 g/l 5 l 950  2  

Champion 50 
WP hydroxid Cu 50% 4 kg 2000  1 * 

Cuprocaffaro  oxichlorid Cu  50% 4 kg 2000  1 * 
Cuprocaffaro 
Micro  oxichlorid Cu  375 

g/kg 
1,75 kg 
 3,50 kg 

656,2 
1312,5  

1-2 ** 
(2x do 2,6 kg) 

Flowbrix 
 oxichlorid Cu  380 g/l 1,25-1,5 

2,5-3,0 l 
475-720 

950-1140 
1-2 

(2x do 2,6 l) 
Funguran-
OH 50 WP hydroxid Cu 50% 4 kg 2000  1 * 

Kocide 2000 
 hydroxid Cu 35% 2,5-3,75 kg 875-1315  1-2  

(2x do 2,8kg) 
Kuprikol 50 oxichlorid Cu 50% 4 kg 2000  1 * 
Kuprikol 250 
SC oxichlorid Cu 25% 6-8 l 1500-2000  1 * 

Ridomil Gold 
Plus 42,5 WP 

oxichlorid Cu 
+ 

(metalaxyl-M) 

400 
g/kg 

3,5 - 4 kg 1400-1600  1 * 

 
*  P�ípravky s vyšším obsahem m�di  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, 
Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.  
 
** P�ípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x p�i snížené dávce do 2,6 kg/ha;  
    i tato dávka zajistí dobrou ú�innost. P�i jiném uspo�ádání dávkování je t�eba  
    respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok.  
 
P�i rozhodování o termínu použití m��natého fungicidu by m�lo být zohledn�no 
maximální využití ú�innosti na plíse� révy a uplatn�ní vedlejšího vlivu na zpevn�ní 
pletiv, které m�že zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). 
Nejefektivn�jší použití m��natého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé 
ú�innosti k ochran� starých list� (ukon�ený r�st) proti plísni révy. Sou�asn� je 
p�ízniv� ovlivn�no i vyzrávání réví a rezidua m�di mohou také p�ízniv� ovlivnit 
zdravotní stav a kvalitu vína.  
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Upozor�ujeme, že podle Na�ízení vlády �. 79/2007 Sb. v platném zn�ní, p�íloha 8, 
ad B) Zakázané ú�inné látky v p�ípravcích na ochranu rostlin (réva vinná) nelze 
v systému agroenvironmentálních opat�ení, podopat�ení postupy šetrné k životnímu 
prost�edí, titul integrovaná produkce použít následující ú�inné látky, obsažené 
v p�ípravcích: 
alpha-cypermethrin - Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC,  
bifenthrin – Talstar 10 EC (ukon�ena registrace k 30.5.2010) 
carbofuran – nemá registraci pro révu 
cypermethrin – nemá registraci pro révu 
deltamethrin – Decis Mega, Decis Flow 2,5, Decis 15 EW, Decis EW 50 
dichlobenil – Casoron G   
dimethoate – nemá registraci pro révu 
diquat-dibromide – Reglone, Agri Diquat – 200 SL*, KeMiChem-Diquat 200 SL*, 
KeMiChem-Diquat-I 200 SL*, QLONE*, RC-Diquat 200 SL*, RealChemie-Diquat 200 
SL*,   REGO*, Regular 200 SC*  
fenazaquin – Magus 200 SC 
fenithrothion – Sumithion Super (ukon�eno použití) 
fenproximate – nemá registraci pro révu 
chlorpyrifos-methyl – Reldan 40 EC 
chlorpyrifos – Oleoekol (Aliekol – ukon�eno použití) 
chlorothalonil – nemá registraci pro révu 
lambda-cyhalothrin – Karate se Zeon technologií 5 SC, Karate 2,5 WG, KeMiChem-
Lamdacyhalothrin 50 SC*, KeMiChem-Lamdacyhalothrin-I 50 SC*,  
RC-Lambdacyhalothrin 50 SC*, Karate Zeon 050 SC* 
paraquat – Gramoxone (ukon�eno použití) 
pirimiphos-methyl – nemá registraci pro révu 
propyzamide – Kerb 50 W, KeMiChem-Propyzamid 50 W*, Prozamid 50 WP* 
pyrethrin (sm�s p�írodních pyrethrin�) – nemá registraci pro révu 
terbuthylazin – Folar 525 FW (ukon�eno použití)  
triazamate – nemá registraci pro révu 
zeta-cypermethrin – Fury 10 EW, Frontess 10 EW, KeMiChem-ZETA-
CYPERMETHRIN 100 EW* 
 
* dovoz soub�žného p�ípravku dle § 53, zák. �. 326/2004 Sb., v platném  
  zn�ní.   
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Nov� registrované p�ípravky 
Cuprocaffaro Micro (oxichlorid m�di 658 g/kg, Cu 375 g/kg, formulace WG) 
Cuprocaffaro Micro je další m��natý fungicid se speciální formula�ní úpravou, která umož�uje 
snížit dávkování m�di. Optimální formula�ní úprava  (menší �ástice, vysoce efektní smá�edla a 
dispergenty) zajiš�uje lepší pokrytí ošet�ených �ástí a lepší ulp�ní na povrchu rostlin. Nižší dávka 
m�di na ha umož�uje širší využití v integrované produkci a ekologickém vina�ství a snižuje riziko 
pro životní prost�edí. 
P�ípravek Cuprocaffaro Micro je ur�en k ochran� proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (po�átek 
kvetení) se p�ípravek používá v dávce 1,75 kg/ha, dávka aplika�ní kapaliny max. 500 l vody /ha 
(min. koncentrace 0,35%); od fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) v dávce 3,5 kg/ha, dávka aplika�ní 
kapaliny max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%). V systému IP kde je možno použít 
maximáln� 2 kg m�di /ha a rok lze p�ípravek v plné dávce použít 1x (1,31 kg m�di/ha), ve snížené 
dávce do  2,6kg/ha 2x. I tato snížená dávka zajistí dostate�nou ú�innost. P�i jiném uspo�ádání 
ochrany je t�eba respektovat celkovou dávku 5,2 kg p�ípravku /ha/rok. M��naté fungicidy jsou 
vhodné p�edevším pro poslední ošet�ení proti plísni révy, kdy zajistí velmi dobrou ochranu 
zejména starších list� a mají další p�íznivá p�sobení.    
Maximální po�et ošet�ení 4x v pr�b�hu vegetace. Ochranná lh�ta (OL) 35 dn� pro hrozny 
moštové a OL-7 dn� pro hrozny stolní. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Isagro, S.p.A, Milano, Itálie.  
Právní zástupce v �R: Agro Aliance,s.r.o., T�ebotov,�R.   
 
Melody Combi 65,3 WG (iprovalicarb 90 g/kg + folpet 563 g/kg, formulace WG) 
Kombinovaný fungicidní p�ípravek, iprovalicarb náleží do skupiny amid� kyseliny karboxylové 
(CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimid�. P�ípravek nahrazuje doposud používaný p�ípravek 
Melody Combi 43,5 WP. Má však mírn� vyšší obsah obou ú�inných látek (p�i plné dávce), 
rozší�enou registraci proti šedé hnilob� a pro uživatele p�ízniv�jší formulaci. 
Iprovalicarb je specificky ú�inný proti peronosporomycetám. P�sobí kontaktn�, systémov� a 
dlouhodob� (14 dní). Je rychle p�ijímán, v rostlin� se pohybuje akropetáln� (xylemem). Ú�inkuje 
preventivn� (omezuje klí�ení zoosporangií a zoospor), kurativn� (až do 4 dn� po infekci)a 
antisporula�n�. P�sobí specificky, narušuje syntézu fosfolipid� a jejich ukládání v bun��ných 
st�nách. Je ohrožen rezistencí. Riziko vzniku rezistence je nízké až st�ední. Cross-rezistence 
v rámci CAA fungicid� (další ú�inné látky dimethomorph – Acrobat MZ, mandipropamid – Pergado 
F). P�ípravky ze skupiny CAA fungicid� nesm�jí být použity více než v 50 % celkového po�tu 
ošet�ení (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimid�m. Je ú�inný proti 
peronosporomycetám (plíse� révy), listovým skvrnitostem (�ervená spála révy) a hnilobám (šedá 
a bílá hniloba hrozn�). Zpev�uje pletiva a omezuje výskyty padlí. P�sobí kontaktn� a ú�inkuje 
preventivn�. Není ohrožen rezistencí (vícebodové p�sobení). Melody Combi 65,3 WG je u révy 
registrován proti plísni révy, �ervené spále révy a šedé a bílé hnilob� hrozn�. Proti plísni révy do 
fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) se používá v dávce 0,9 kg/ha, dávka aplika�ní kapaliny max. 500 
l vody /ha (min. koncentrace 0,18 %) a od fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) v dávce 1,8 kg/ha, 
dávka aplika�ní kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,18 %), proti �ervené spále révy 
v dávce 0,9 kg/ha (do BBCH 61) až 1,2 kg/ha (p�i použití po odkv�tu), proti šedé hnilob� v dávce 
1,2 kg/ha (p�i dokvétání) až 1,8 kg/ha (p�edevším p�i zapojování hrozn�) a proti bílé hnilob� 
hrozn� v dávce 1,8 kg/ha. 
P�ípravek je možné použít 4x v pr�b�hu vegetace, po dvou ošet�eních p�erušit sled použitím 
p�ípravku s odlišným p�sobením. P�ípravek je povolen jen k ošet�ení moštových hrozn�. 
Ochranná lh�ta (OL)28 dní. 
P�ípravek je vhodné použít proti plísni révy, p�edevším preventivn� v období zvýšeného 
nebezpe�í napadení porost�. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho sou�asná 
ú�innost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hrozn�). Je vhodný také k výjime�nému 
kurativnímu ošet�ení (do 4 dn�) po nepokryté infekci nebo infek�ní period�.  
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, N�mecko.   
Právní zástupce v �R: Bayer, s.r.o., Praha, �R.   
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Mildicut (cyazofamid 25 g/l, formulace SC) 
Cyazofamid je fungicidní ú�inná látka ze skupiny cyanoimidazol�. P�sobením náleží mezi QiI 
fungicidy (quinone inside inhibitors). Je specificky ú�inná na peronosporomycety. P�sobí 
preventivn� a krátkodob� kurativn� (do 24 hod). Ú�inkuje kontaktn� a translaminárn�. P�sobí v Qi 
míst� cytochromálního komplexu bc1, narušuje proces dýchání. Zabra�uje klí�ení zoosporangií a 
zoospor, inhibuje pohyb zoospor a omezuje sporulaci. Je ohrožena rezistencí. Riziko ohrožení 
rezistencí je st�ední až vysoké (dle FRAC). Dodržovat obecná doporu�ení k oddálení vzniku 
rezistence.  
Mildicut je ur�en k ochran� révy proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) se používá 
v dávce 2 l/ha, dávka aplika�ní kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,4%); a od fáze  
BBCH 61 (po�átek kvetení) v dávce 3,5-4 l/ha, dávka aplika�ní kapaliny max.1000 l vody/ha (min. 
koncentrace 0,4%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošet�ení ve fázi 
nasazování hrozn� a p�i nižším ohrožení porostu. Mildicut je vhodný p�edevším k preventivnímu 
ošet�ení p�i siln�jším ohrožení porost�. Maximální po�et ošet�ení 3x v pr�b�hu vegetace. Po 2 
ošet�eních p�erušit sled použitím fungicidu s odlišným p�sobením. Ochranná lh�ta (OL) 21 dn�. 
Držitel rozhodnutí o registraci: ISK Biosciences Europe S.A., Brusel, Belgie 
 
Pergado F (mandipropamid 50 g + folpet 400 g/kg, formulace WG)  
Kombinovaný fungicidní p�ípravek, mandipropamid náleží do skupiny amid� kyseliny karboxylové 
(CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimid�. Mandipropamid je specificky ú�inný proti 
peronosporomycetám. P�sobí kontaktn� a translaminárn�, ú�inkuje preventivn� a krátkodob� 
kurativn� (2 dny). Potla�uje klí�ení zoosporangií, omezuje r�st mycelia a tvorbu haustorií, p�sobí 
antisporula�n�. P�sobí specificky (jednobodov�) inhibuje syntézu fosfolipid� a jejich ukládání 
v bun��ných sténách. Je vázán na voskovou vrstvu na povrchu rostlinných �ástí, což zvyšuje 
odolnost v��i dešti. Riziko vzniku rezistence je nízké až st�ední. Cross-rezistence v rámci CAA 
fungicid� (další ú�inné látky dimethomorph Acrobat MZ, iprovalicarb Melody Combi 65,3 WG). 
P�ípravky ze skupiny CAA fungicid� nesm�jí být použity více než v 50 % celkového po�tu ošet�ení 
(tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimid�m. Je ú�inný proti peronosporomycetám 
(plíse� révy), listovým skvrnitostem (�ervená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hrozn�). 
Zpev�uje pletiva a omezuje výskyty padlí. P�sobí kontaktn� a ú�inkuje preventivn�. Není ohrožen 
rezistencí (vícebodové p�sobení). 
P�ípravek Pergado F je ur�en k ochran� proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) se 
používá v dávce 1,25 kg/ha, dávka aplika�ní kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 
0,25%); a od fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) v dávce 2,0-2,5 kg/ha, dávka aplika�ní kapaliny 
max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2-0,25%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se 
použije k ošet�ení ve fázi nasazování hrozn� a p�i nižším ohrožení porostu. Pergado F je vhodné 
použít p�edevším k preventivnímu ošet�ení p�i siln�jším ohrožení porost�. Optimální je jeho použití 
v období, kdy se využije jeho dobrá vedlejší ú�innost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování 
hrozn�). Maximální po�et ošet�ení 3x v pr�b�hu vegetace, po 2 ošet�eních je t�eba p�erušit sled 
použitím fungicidu s odlišným p�sobením. P�ípravek je ur�en jen k ošet�ení moštových hrozn�. 
Ochranná lh�ta (OL) 28 dn�. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, Basilej, Švýcarsko   
Právní zástupce v �R: Syngenta Czech, s.r.o., Praha, �R 
 
Profiler (fluopicolide 44,4 g/kg + fosetyl-Al 667 g/kg, formulace DG) 
Kombinovaný fungicidní p�ípravek, fluopicolide náleží do skupiny acylpicolid� a fosetyl-Al k 
etylfosfonát�m. Fluopicolide je specificky ú�inný na peronosporomycety. P�sobí preventivn�, 
krátkodob� kurativn� (do 48 hod.)a antisporula�n�. Ú�inkuje kontaktn�, translaminárn� a lokáln� 
systémov�. Je rychle p�ijímán a v rostlin� se pohybuje akropetáln� (xylémem). P�sobí specificky, 
pravd�podobn� narušuje tvorbu a ukládání spektrin�. Inhibuje mobilitu a zastavuje klí�ení zoospor 
(nabobtnají a praskají) a r�st mycelia. Je ohrožen rezistencí. Nepat�í k žádné doposud známé 
skupin� cross-rezistence. Míra rizika rezistence nebyla doposud definována. Fosetyl-Al náleží 
k etyfosfonát�m. P�sobí p�edevším na peronosporomycety, vykazuje však �áste�nou ú�innost na 
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n�které houby (nap�. šedá hniloba) a bakterie. Ú�inkuje systémov�, pohyb v rostlin� je akropetální 
(xylemem) i bazipetální (floemem). P�sobí preventivn� a dlouhodob�. Buduje odolnost rostliny a 
ovliv�uje syntézu aminokyselin a skladbu bílkovin. Dob�e chrání nov� nar�stající �ásti rostlin. Je 
ohrožen rezistencí. Velmi nízké riziko vzniku rezistence.  
Profiler je proti plísni révy registrován do fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) v dávce 1,5 kg/ha, 
dávka aplika�ní kapaliny max. 500 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%); a od fáze BBCH 61 
(po�átek kvetení) v dávce 3,0 kg/ha, dávka aplika�ní kapaliny max. 1000 l vody /ha (minimální 
koncentrace 0,3%).  V etiket� je dávka od fáze BBCH 61 upravena v rozmezí 2-3 kg ha/ha. Nižší 
dávka z doporu�eného rozmezí se použije k ošet�ení ve fázi nasazování bobulí a p�i nižším 
ohrožení porostu. V dávce 3 kg/ha vykazuje p�ípravek vedlejší ú�innost na šedou hnilobu. 
P�ípravek nepoužívat v kombinaci s p�ípravky Sulikol 750 SC a Steward a s listovými hnojivy 
obsahujícími dusík ve amoniakální form�. Profiler je vhodný p�edevším k preventivnímu ošet�ení 
p�i silném ohrožení porost� v období intenzivního r�stu révy. Vhodný je také pro ošet�ení p�ed 
kv�tem (dlouhodobá ú�innost). Maximální po�et ošet�ení 3x v pr�b�hu vegetace, po 2 ošet�eních 
p�erušit sled ošet�ení fungicidem s odlišným p�sobením. Ochranná lh�ta (OL) 21 dní.   
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, N�mecko.   
Právní zástupce v �R: Bayer, s.r.o., Praha, �R.   
 
SpinTor (spinosad 240 g/l, formulace SC) 
Širokospektrální insekticidní p�ípravek s ú�innou látkou spinosad. Ú�inná látka spinosad je 
p�írodní produkt, získaný fermenta�ní �inností p�dní aktinomycety Sacharopolyspora spinosa 
(n�kdy uvád�no jako produkt bakterie S.spinosa), aktinomycety jsou bakterie, t�ída Actinobacteria. 
Biologicky aktivní metabolit obsahuje dv� složky – spinosyn A a spinosyn D. P�ípravek p�sobí 
požerov� a kontaktn�. Požerový efekt je 5-10x vyšší. Jde o látku se zcela novým mechanismem 
ú�inku, p�sobí prost�ednictvím nervového systému, ovliv�uje aktivitu neuron�, což vede 
k hyperaktivit� a k úhynu hmyzu. Spinosad má relativn� nízkou toxicitu v��i teplokrevným 
živo�ich�m (krátké ochranné lh�ty). Je však hodnocen jako zvlášt� nebezpe�ný pro necílové 
�lenovce (citliví jsou p�edevším blanok�ídlí parazitoidi) a je vysoce toxický pro vodní organismy. 
Z t�chto d�vod� je zapot�ebí ur�ité obez�etnosti p�i jeho používání v integrované produkci u 
pereniálních plodin. V rév� je povolen proti obale��m v dávce 0,2-0,3 l/ha. Nižší dávka je ur�ena 
proti první, vyšší dávka proti druhé generaci. P�ípravek se aplikuje podle signalizace 7-14 dní po 
vrcholu letové aktivity. Spinosad je v EU povolen v ekologickém (organickém) zem�d�lství. 
Maximální po�et ošet�ení 2x v pr�b�hu vegetace. Nepoužívat v bloku, ale st�ídat s p�ípravkem 
s odlišným p�sobením. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Dow AgroSciences, s.r.o., �R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


